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Remissvar N2020/02751 – En samlad djurhälsoreglering 
 
Svenska Kennelklubben, SKK, lämnar sitt remissvar. 
 
SKK vill inledningsvis vara tydlig med att det är ett omfattande och svårt rättsområde 
att få en överblick över. 
 
SKK har gjort följande reflektioner: 
 
Ersättning för avlivade hundar 
Sid 109 – del 1 
§ 16 Regleras att för hundar och katter som avlivas lämnas ersättning endast vid 
yrkesmässig uppfödning. 
 
SKK skulle önska en definition av vad som räknas som yrkesmässig uppfödning. Vidare 
har en hund också ett ekonomiskt värde för en privatperson eller uppfödare som föder 
upp i liten skala. 
 
Sid 122 9 kap § 15 – del 1 framgår att när en kommun beslutar om avlivning på grund 
av allvarlig smittsam sjukdom har ägaren rätt till ersättning. ”Den som drabbats av ett 
beslut enligt första stycket andra meningen har rätt till skälig ersättning av 
kommunen.” 
 
SKK finner det ologiskt att olika regler gäller om beslutet tas av Jordbruksverket eller av 
en kommun enligt ovan. 
 
Gränskontroll 
Sid 127 och 620 – del 1 
Även om nuvarande regler för förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte ska 
gälla till 21 april 2026 finner SKK det som ytterst olyckligt om Tullverkets uppdrag att 
kontrollera införsel av hundar upphör och ska ersättas av en kontroll av 
Jordbruksverket eller annan tillsynsmyndighet. 
 
Såvitt SKK vet har bara tullen och i vissa specifika fall polisen en stadigvarande 
bemanning och kontroll vid våra gränser. Insmuggling av hundar utgör en mycket 
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allvarlig risk för båda folkhälsan som för hundar och andra djurslag. Till detta är denna 
verksamhet ett synnerligen stort och allvarligt djurskyddsproblem för hela EU. 
 
SKK hoppas och utgår från att regeringen under kommande fem år i samarbete med 
övriga EU-länder hittar en bättre lösning för att stoppa denna olagliga och hemska 
djurhandel med resor för små valpar, som idag sker. SKK befarar att smugglingen 
kommer att explodera i antal om gränskontroller tas bort 2021. 
 
Rabiesvaccinering 
Sid 608 – del 1 
SKK vill understryka att vi utgår från att nuvarande krav på rabiesvaccinering kommer 
att finnas kvar även efter den 21 april 2026, så länge som sjukdomen utgör ett 
allvarligt hot mot människa och hundar i vårt land. 
 
Svenska Kennelklubben 
 

 

Ulf Uddman 
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